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REGULAMENTO GERAL 
DESAFIO MTB “CALUBA SEMENTES” 

19 de setembro 2021 
 

PROTOCOLOS SAÚDE CONTRA COVID-19: 
 

1- Estar sem Nenhum Sintoma 
 

2- Medição Temperatura Largada 
 

3 - Obrigatório Uso de Máscara até a Hora de largada e Depois da Chegada 
 

4 - Manter Distanciamento na hora largada 
 

5 - Evitar Apertos de mãos e Abraços 
 

6 – Uso de álcool em gel 
 

ART. 1º - A prova modalidade MTB Maratona será realizada por Queda Adventure, CNPJ 
32.691.246/0001-43 com sede na cidade de Abelardo Luz / SC, no dia 19 de setembro de 2021 e 
será regido por este regulamento. Juntamente, será realizado evento ciclo turismo destinado a 
iniciantes e simpatizantes de ciclismo de aventura. 

 
PARTICIPANTES:  
 
ART. 2º - A prova destina-se a todos os ciclistas nacionais ou estrangeiros, individuais ou por 
equipes, federados ou não;  
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ART.  3º -Todos os participantes, atletas, dirigentes de equipes, técnicos, mecânicos e 
convidados em geral, tomarão conhecimento deste regulamento e   assumem o compromisso de 
respeitá-lo, bem como acatar as autoridades da prova e suas decisões, submetendo-se as 
sanções e penalidades, durante todo o desenrolar da prova.  
 
ART. 4º - A Queda Adventure não assume responsabilidades, direta ou indiretamente, por danos 
sofrido por pessoas ou máquinas, ou por elas provocadas, entre si ou terceiros durante a prova.  
 
LOCAL DA PROVA 
 
ART. 5º - O evento será realizado na sede da empresa CALUBA SEMENTES na Rodovia 
Municipal Estrada da Produção km 7, interior, no Município de Abelardo Luz / SC;  
 
INSCRIÇÕES:  
 
ART. 6º - As inscrições serão realizadas no site: www.ticketagora.com.br no período de 10 de 
agosto e 16 de setembro de 2021 com os seguintes valores:  
 
COMPETIÇÃO 
Até dia 16/09/2021 – R$ 75,00 + 2 kg de alimentos;  
 
CICLOTURISMO 
Até dia 16/09/2021 – R$ 50,00 + 2 kg de alimentos;  
 
 
OBS: as inscrições são individuais e intransferíveis. Não haverá devolução do dinheiro da 
inscrição do evento, exceto se o mesmo for cancelado ou adiado. 
 
ENTREGA DO KIT:  
 
ART.  7º - A entrega de kits será realizada no dia 18 de setembro (sábado), a partir das 14h na 
rua do Lazer na cidade de Abelardo Luz e também no dia 19 de setembro (domingo), a partir das 
6h até às 8h, no local da prova, na sede da empresa Caluba Sementes.  
 
O KIT será composto de:  
- Medalha de Participação; 
- Placa; 
- Seguro de vida e acidentes pessoais com valores conforme apólice de seguro; 
- Brindes promocionais. 
 
DIREÇÃO DA PROVA: 
 
ART.  8º - Na organização da prova haverá um Diretor Geral e um Colégio de Comissários.  O 
Presidente do Colégio de Comissários deverá escolher entre os mesmos, os que atuarão como 
cronometrizas, juízes de largada e chegada. 
 
ART.  9º - O Colégio de Comissários, logo após o término da prova e de acordo com as súmulas 
e anotações dos comissários adjuntos, elaborará o Boletim Oficial    com os resultados e 
classificações gerais, bem como demais informações. 
 
RECLAMAÇÕES:  
 
ART.  10º -As reclamações somente serão aceitas pôr escrito em até 30 minutos após a 
divulgação dos resultados. 

http://www.ticketagora.com.br/
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LARGADA / CHEGADA:  
 
ART. 11º - A Largada da Prova no dia 19 de setembro será dada às 8h30 na sede da Caluba 
Sementes, na Rodovia Municipal Estrada da Produção km 7, interior, na cidade de Abelardo Luz / 
SC; e o cicloturismo às 8h45.  
 
Os 5 primeiros na geral  saem da premiação das respectivas categorias  para premiação do geral, 
liberando assim suas respectivas posições os demais subirem no Pódio; 
 
CATEGORIAS:  
 
ART.12º - As Categorias da prova de MTB Maratona serão as seguintes: 
 
PROVA COMPETIÇÃO MASCULINO  
 
Percurso até 60 km (elevação de 800 metros) 
 
Categoria Sub23 - 15 a 23 anos 
Categoria Sub30 – 24 a 29 anos  
Categoria Master A1 – 30 a 34 anos 
Categoria Master A2 – 35 a 39 anos 
Categoria Master B1 – 40 a 44 anos  
Categoria Master B2 – 45 a 49 anos  
Categoria Master C – 50 anos acima  
Categoria Elite Masculino – Livre 
Categoria BAG – acima de 95 KG 
 
PROVA COMPETIÇÃO FEMININO  
 
Percurso de até 60 km (elevação de 800 metros) 
 
Categoria Sub30 - 15 a 30 anos 
Categoria Master A – 31 a 39 anos 
Categoria Master B – 40 anos acima  
Categoria Elite Feminino – Livre 
 
PERCURSO:  
 

 
ART. 12º -  O percurso a ser cumprido será da seguinte forma:  
 
COMPETIÇÃO: será em estradas de terra, em trechos em estradas municipal, trechos em 
estradas particulares (fazendas) e trilhas, com uma extensão a ser percorrida entre 50KM a 60km 
com elevação próxima a 800m.  
 
CICLOTURISMO: percorrera estradas de terra, em trechos de estradas municipal, trechos de 
estradas particulares (fazendas) e eventuais trilhas, com extensão a ser percorrida entre 30km e 
35km com elevação aproximada de 500m.  
 
IMPORTANTE: as vias de circulação não terão o transito interrompido para o evento. O ciclista é 
responsável pela sua própria segurança, circulando sempre em sua mão de direção.  
 
 
 ART.  13º - A concentração dos ciclistas será sempre uma 1 hora antes do horário para a 
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largada, para efeitos de preparativos.  
 
ART.  14º - O ciclista deverá competir ou então participar do ciclo turismo com no mínimo os 
seguintes itens de segurança: 
a) capacete apropriado para ciclismo(*) 
b) roupas adequadas 
c) luvas  
d) óculos 
e) calçado fechado 
f) uso de máscara* 
(*) item obrigatório 
 
ART. 15º - Os números de identificação serão fornecidos pela organização 
 
ART. 16º - Sob nenhuma hipótese o ciclista poderá portar números diferentes daqueles a ele 
designados.   
 
ART. 17º - O não cumprimento no dispositivo dos artigos poderá provocar a desclassificação do 
ciclista faltoso.  
 
 
PREMIAÇÃO: 
 
CHEGADA 
 
ART. 18º - A Chegada será no mesmo local aonde for realizado o ponto de partida;  
 
ART.  19º - Nenhum ciclista ou acompanhante de equipe poderá circular no sentido contrário da 
linha de chegada, compreende-se 50 metros antes e depois.  
 
CLASSIFICAÇÃO:  
 
ART. 20º - Os resultados e cronometragem estarão a cargo de empresa especializada.  
 
ART. 21º - Os 5 primeiros colocados de cada categoria competição serão premiados com troféus 
sendo os 5 primeiros na geral (independente da categoria), além de troféu receberam bonificação 
em dinheiro, conforme segue:  
 
GERAL MASCULINO 
 
1º lugar - troféu + R$ 500,00 
2º lugar - troféu + R$ 400,00 
3º lugar - troféu + R$ 300,00 
4º lugar - troféu + R$ 200,00 
5º lugar - troféu + R$ 100,00 
 
GERAL FEMININO  
 
1º lugar - troféu + R$ 500,00 
2º lugar - troféu + R$ 400,00 
3º lugar - troféu + R$ 300,00 
4º lugar - troféu + R$ 200,00 
5º lugar - troféu + R$ 100,00 
 
OBS.: Todos os competidores receberão medalhas de participação. Os participantes do 
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cicloturismo receberão medalha de participação. 
 
 
 
 

ABASTECIMENTO:  
 
ART. 22º - O abastecimento com água e alimentos aos participantes deverá ser efetuado 
preferencialmente sempre nos pontos de apoio destinados pela organização do evento. 
 

 
Abelardo Luz SC, agosto de 2021. 

 
 

 
 


